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A szovjet kultúra napjai 
Kiállítások, előadások, filmbemutatók 

Irodalmi est Szegeden 
Október 24-én kezdődnek 

hazánkban a szovjet ' tultúra 
napjai. Az ünnepi hangver-
senyt, amelyen fellép a 
Szvesnyíkov-kórus, a televí-
zió is közvetíti az Operanáz-
bcl. A Művelődésügyi Mi-
nisztérium és a Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság ren-
dezvényein ezt követően a 
szovjet előadóművészet vi-
lághírű reprezentánsai épp-
úgy részt vesznek, mint ha-
zánk jeles művészei. Néhány 
kiemelkedő esemény az or-
szágos programból: ismét 
Budapesten szerepel Dávid 
Ojsztrah, Győrben Brahms 
d-moll zongoraversenyét J a -
kov 7 ak zongoraművész 
játssza. Mai szovjet kéozo-
művészet címmel kiállítás 
nyílik a Műcsarnokban, be-
mutat ják a Szerelmi álmok 
című ú j magyar—szovjet 
koprodukciós filmet Buda-
pesttel egyidőben Miskolcon 
Debrecenben, Pécsett. Szege-
den. Békéscsabán, Tatabá-
nyán, Veszprémben. Szek-
szárdon és Mátészalkán. 

Gazdag programot ígér a 
Csongrád megyei kulturális 
műsor is. Szegeden és a me-
gye városaiban kiállítások, 
előadások, hangversenyek.' 
filmbemutatók, irodalmi es-
tek és a komszomlistákkal 
baráti találkozások lesznek. 
A Somogyi könyvtár kiállí-
tást rendez szovjet szerzők 
újonnan megjelent műveiből, 
a népfront városi bizottsága 
ukrán grafikusok reproduk-
cióiból. a Tanárképző Főis-
kola M. Szárján műveiből 
állít össze tárlatot. A József 
Attila Tudományegyetem 
központi épületének aulájá-
ban október 27-én este 19 
órai kezdettel Emberi sors 
címmel irodalmi estet rendez 
a Szegedi Nemzeti Színház. 
Közreműködik Rab Zsuzsa 
költő és műfordító. A Ta-
nárképző Főiskola orosz tan-
székén a mai orosz nyelv 
stilusrétegeiről V. I. Maka-
rov docens tart előadást. Ok-
tóber 29-én a Zeneművészeti 
Szakközépiskola hangver-
senytermében Lazarij Ber-
mann zongoraművész szóló-
estje lesz. Október 29-én a 
Vörös Csillag moziban a 
Szerelmi álmok című ma-
Eyar—szovjet, filmet, a Sza-
badságban a Felszabadítás 
cimű kétrészes szovjet fil-
met mutat ják be. Iro-
dalmi estet rendez szov-
jet költők műveiből a KSZV 
KISZ-klubja, a Delta-Vidia 
szegedi KISZ-klubja komszo-
molistákat lat vendégül. No-
vember 3-án a kábelgyárban 
„25 éves a Magyar—Szovjet 
Baráti Társaság" címmel 
hangzik el megemlékezés. A 
díszünnepség egyben a szov-
jet kulturális napok záróün-
nepsége megyénkben. 

Csongrádon október 24-én 
könyvkiállítás nyílik szovjet 
irodalmi művekből, a meg-
rendezésre kerülő szovjet 
irodalmi esten fellépnek a 
Kossuth művelődési központ 
irodalmi színpadának tagjai 
Ezenkívül szellemi vetélkedő 
és élménybeszámoló is sze-
repel a programban. 

Makón, a Korona-szálló 
nagytermében az állami ze-
neiskola hangversenyt ad ok-
tóber 28-án. a Vörös Csillag 
moziban a Bűn és bűnhődés 
című szovjet filmalkotást 
mutat ják be. A makói járás 
minden községi könyvtárá-
ban (16 község) irodalmi mü-
vekből rendezett kiállítás 
nyílik. Ferencszálláson és 
Csanadalbertin magyar és 

szovjet fiatalok találkozójára 26-án pedig az MSZBT Tsz 
kerül sor. KlSZ-alapszervezete szovjet. 

Hódmezővásárhelyen októ- könyvkiállítással egybekötött 
ber 2!)-én a Béke moziban irodalmi estet rendez, amely-
bemutat.iák a Bűn és bűn- re kómszomolistákat is meg-
hődés című filmet, az I f jú - hívnak, 
sági Házban Gyurkó Lász- r> - • • . •• , • > 
ló: Október című dokumen- R u z s a n s z o v ú e t °ntevekeny 
tumjátekát viszik színre a kulturális csoport muta t ja be 
helyi irodalmi színpad tagjai, műsorát, Pusztamérgesen pe-

Az ásotthalmi művelődési dig szovjet dokumentum fii-
otthonban Mai Ukrajna cím-
mel fotó- és orosz mesterek 
reprodukcióiból képkiállítás 
nyílik. Forráslcúton könyv-
kiállítással egybekötött iro-
dalmi estet rendeznek. Kis-
teleken a Képek a Szovjet-
unió életéből című fotókiál-
lítást mutat ják be, október 

meket — Táncol a Bahor. A 
béke őrei, ö t vallomás Ir-
kutszkból, Tallin — mutat-
nak be. és ünnepélyes kere-
tek között nyitják meg a 
Kapcsolataink, barátságunk 
című fotókiállítást. 

Polner Zoltán 

Lengyel-
nyugatnémet 
tanácskozás 
Bonnban szerdán este be-

fejeződött azoknak az előze-
tes tanácskozásoknak a ha-
todik szakasza, amelyeket a 
Lengyel Népköztársaság és a 
Német Szövetségi Köztársa-
ság a két ország viszonyá-
nak szerződéses rendezéséről 
folytat. 

A szerdán este Bonnban 
kiadott közös közlemény töb-
bek között leszögezi: ..Te-
kintettel a megbeszélések 
előrehaladott állapotára, a 
két ország külügyminiszte-
re november első napjaiban 
találkozik Varsóban. Tervek 
szerint Scheel szövetségi kül-
ügyminiszter november 2-án 
érkezik a lengyel fővárosba." 

A DPA értesülése szerint 
Józef Winiewicz lengyel kül-
ügyminiszter-helyettes és 
Georg-Ferdinand Duckwitz 
nyugalmazott bonni külügyi 
államtitkár csütörtökön még 
egy különmegbeszélést tart. 

Képek a majorból 

Tanácskozik 
a nőszövetség 

A Nemzetközi Demokra-
tikus Nőszövetség jubileumi 
tanácsülésének szerdai mun-
•fcamápja szekcióülésekkel 
kezdődött. Megvizsgálták: 
miként segíthetik még haté-
konyabban az indokinai né-
pek függetlenségi harcát, 
hogyan enyhíthetnék az 
anyák és gyermekek hábo-
rús szenvedéseit: elemezték 
az európai biztonság kérdé-
sét és a fejlődő országok nő-
dolgozóinak élet- és mun-
kakörülményeit. 

Ezután ismét plenáris 
ülést tartottak. 

A Béke-Világtanács el-
nöksége nevében Romes 
Csandra főtitkár levélben 
üdvözölte az NDK jubileumi 
tanácsülését. 

Felszólalt az ülésen Bo-
korné dr. Szegő Hanna, a 
Magyar Nők Országos Ta-
nácsa végrehajtó bizottságá-
nak tagja, az ENSZ nők jo-
gaival foglalkozó bizottságá-
nak magyar elnöke. 

A tanácskozást csütörtö-
k ö n folytatják. 

Fock Jenő látogatása 
az Országos 

Vízügyi Hivatalban 
Fock ~Jenő~az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnöke 
szerdán látogatást tett az 
Országos Vízügyi Hivatal-
ban. ahol Dégen Imre állam-
titkár és munkatársai tájé-
koztatták a vízgazdálkodás 
időszerű kérdéseiről. Ezután 

megtekintette a Folyamsza-
bályozó és Kavicskotró Vál-
lalat óbudai kavicskirakodó 
telepét, majd a vállalat dol-
gozói Újpestnél működés 
közben bemutat ták ' Fock Je-
nőnek a korszerű, nagy tel-
jesítményű szovjet • gyártmá-
nyú dunai kotróberendezést. 

A honvédelmi miniszter 
sajtótájékoztatója 

Czinege Lajos vezérezre-
des, honvédelmi miniszter, a 
sajtó és a hírközlő szervek 
képviselői részére néphadse-
regünk egyik alakulatánál 
tájékoztatót tartott a honvé-
delem időszerű kérdéseiről. 
A meghívottak egyúttal 
megtekintették néphadsere-
günk harci-technikai eszkö-
zeit. a korszerű kiképzési 
eszközöket. 

A sajtótájékoztató után a 
hazafias, honvédelmi nevelés 
terén huzamosabb idő óta 
végzett, eredményes tevé-
kenységük elismeréseként a 
honvédelmi miniszter a saj-
tó több munkatársát a Haza 
Szolgálatáért érdemérem 
különböző fokozatával tün-
tette ki. 

Elutazott Magyarországról Giri 
V. V. Giri, az Indiai Köz- A baráti indiai nép kép- gyar és az indiai himnusz, 

társaság elnöke szerdán dél- viselőit ünnepélyesen bú- s közben 21 tüzérségi dísz-
előtt az Indiai nagykövetsé- csúztatták a Ferihegyi re- lövést adtak le az indiai ál-
gen átadta a díjakat a pülőtéren, amelyet magyar lamfő tiszteletére. 
Shankar nemzetközi gyer- és indiai zászlók díszítettek. V. V. Giri Losonczi Pál 
mekrajz-pályázat magyar A búcsúztatásra megjelent társaságában ellépett a dísz-
nyerteseinek. Losonczi Pál, az Elnöki Ta- egység arcvonala előtt, kö-

A köztársasági elnök arany- nács elnöke és felesége, Kis- szöntötte a katonákat, majd 
érmét ezúttal másodszor házi Ödön, az Elnöki Tanács búcsúbeszédet mondott, 
kapta magyar kislány: Ma- helyettes elnöke, Timár Má- Ezután Losonczi Pál mon-
darász Ildikó Hajdúnánásról, tyás, a> Minisztertanács el- dott búcsúbeszédet. 
Nővérek című festményéért, nökhelyettese, Cseterki La- Az indíiai vendégek szí- Új Élet Termelőszövetkezet- több tehenet, összesen 324-et 
Húga, Madarász Gyöngyi a jos, az Elnöki Tanács titká- yélyes búcsút vettek a meg- 1 ben is. Mindjárt a falu alatt tarthatnak majd a szövetke-
22 Nehru-aranyérem egyikét ra, a kofmány több tagja, s jelent magyar közéleti sze- a gépjavító üzem szomszéd- z e t i gazdák, 
nyerte el. Rajtuk kívül nyolc más közéleti személyiségek, mélyiségektől, a diplomáciai j ságában építkezik a 'szövet-
magyar gyermek részesült Ott volt C. B. Muthamma, testület képviselőitől, vala- ! k e z e t brigádja Nagy 
korcsoportjában különdíjban: az Indiai Köztársaság buda- mint az indiai kolónia tag-
Nemcsics Imre, Szász Endre, pesti nagykövete. Jelen volt jattól. A diszegység díszme-
Vavrinecz Kriszta, Kürti Eni- a budapesti diplomáciai nete után úttörők virág-
kő Budapestről, Sáfrán Éva képviseletek sok vezetője és csokrokat nyújtottak át az 
Kecelről. Lazarevics Sarolta, tagja. Eljöttek az elnök bú- indiai államelnöknek és a 
Lazarevics Katalin és Szabó csúztatására a Budapesten kíséretében levő személyisé-
Edit Székesfehérvárról. lakó indiaiak is. geknek. 

Szerdán délután elutazott A díszegység parancsnoka A látogatásról kiadott kő-
Magyarországról az Indiai jelentést tett az indiai el- zös közleményt lapunk 2. 
Köztársaság elnöke. nőknek. Felcsendült a ma- oldalán ismertetjük. 

Szállítják a baromfit 

Sok munka vár még ezek- jól jön, hiszen a költségek 
ben a napokban, hetekben a nagyobb részét az állam 
szövetkezeti gazdókra. Javá- magára vállalja, 
ban tart az őszi munkacsúcs, Három épület emelkedik 
a föld termését gondosan ta- majd a majorban, bárom te-
karítjáik be, de emellett ké- hénistálló, mellette egy bor-j 
szülnek a holnapokra, a jö- júnevelő, egy háromezer 11-
vőre is. Ahol csak lehet, teres tejház, valamint egy 
szorgalmazzák a beruházáso- szociális épület. A tervtől 

! kat, mint pl. a sándorfalvi kicsit eltér az építkezés, így 

Jó hírű az Üj Élet Tsz ba-" 
fába romfitenyészete is. Évente 

vágták a fejszét, hiszen több 300 ezer csirke utazik innen 
mint 14 millió forint érték- a piacokra. Hol van már az 
ben hozzákezdtek az elmúlt a z idő, amikor a falubeliek 
esztendőben egy szakosított kétkedve fogadták, hogy ér-
szarvasmarhatelep építésé- telme lesz a baromfite-
hez. Három év alatt készül- nyésztésnek. Ma egyik leg-
nek el vele. Ehhez még az jövedelmezőbb üzemága ez 
állami támogatás is nagyon a közös gazdaságnak. 


